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NT427
โปรแกรมทวัรฮ์อ่งกง นองปิง [ไหวพ้ระ 5 วัด] 3 วัน 2 คนื (RJ)
ทัวรฮ์่องกง , ,

นังกระเชา้นองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลนิ 
นมสัการวัดหวังตา้เซยีน ขอพรดา้นสุขภาพ 

ชมความสวยงามของ วัดชหิลนิ สักการะขอพร เจา้พอ่แชกงมวิ
ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ณ อา่วรพีลัสเบย ์นังรถรางขนึชม พคีแทรม

ชอ้ปปิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ณ ถนนนาธาน จมิซาจุ่ย
ชมแสง ส ีเสยีง A Symphony of Lights

อมิอรอ่ยกบัเมนูพเิศษ อาหารทะเลหลหียุน่หมุน่ ณ หมูบ่า้นชาวประมง
แถมฟร!ี!ชดุเสรมิบารม ี (เสอืยดื+ถงุผา้+พัด+น ้าํดมื+คู่มอืเทยีวฮอ่งกง)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - Mongkok Ladies Market

12.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการบนิรอยัลจอรแ์ดน Royal Jordan Airways (RJ)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

15.25 น.



ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทยีวบนิ RJ 182 **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง**

18.45 น.
ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit B” เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิงทขีนึชอือกีหนงึแหง่ Mongkok
Ladies Market (อสิระอาหารเย็น)

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูท่พัีก Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทยีบเทา่

วนัทสีอง
วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงมวิ - วดัชหิลนิ - รพีลสัเบย ์- ขอพรเจา้แมก่วนอมิ - นงัรถรางขนึพคีแทรม - ชอ้ปปิงนาธาน จมิซา่จุย่
Avenue of Stare

เชา้
บรกิารอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภัตตาคาร

จากนนั
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรือทรีูจั้กกันดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรือวัดกังหัน นันเอง นมัสการเทพเจา้แชกงเพอืความเป็นสริมิงคลนมัสการ
เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง
เทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและพบกับผูค้นมากมายทนํีาธปูและของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ

นําทา่นสู ่วดัชหิลนิ เพอืนมัสการเจา้แม่กวนอมิและพระโพธสิตัว ์ทแีหง่นีได ้สรา้งขนึตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง ภายในมสีระบัวอันงดงาม
จากนัน เยียมชมโรงงาน“จวิเวอรร์”ีทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียมยอดและแวะชมโรงงานหยก

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun

บา่ย
นําทา่นเทยีวเกาะฮ่องกงขนึสูย่อดเขา VICTORIA PEAK หนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวยอดนยิมเป็นจดุชมววิทคีณุจะตอ้งทงึกับความสวยงาม 

นําทา่นสู ่สถานพีคีแทรม เพอืโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สงูประมาณ 400 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝังเกาลนูซงึเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารตา่งๆทสีรา้งตามหลักฮวงจุย้ 

นําทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเ์สยีวแหง่นีสวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี 

จากนัน นําทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิงย่าน จมิซาจุย่มักจะตังตน้กันทสีถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง เครืองหนัง,เครืองกฬีา,
เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯและสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชอืOCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันและมทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้
(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

นําทา่นชม โชวแ์สงสเีสยีงสดุยงิใหญ ่A Symphony of Lights งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทใีหญ่ทสีดุในโลก
บันทกึโดยกนิเนสสบ์ุค๊ซงึใชต้กึถงึ 44 ตกึรอบอ่าววคิตอเรีย แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสงูถงึ 44 ลา้นดอลลา่รฮ์่องกง รูปแบบการแสดง คอื
ตกึตา่ง  ๆในฝังเกาะฮ่องกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์งิไปมา พรอ้มกับดนตรีประกอบการแสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คอื
หนา้หอนาฬกิา และบรเิวณ Avenue of Star

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูท่พัีก Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเทา่

วนัทสีาม
สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ - นงักระเชา้นองปิง - ชอ้ปปิงซติเีกท เอาทเ์ลท - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภัตตาคาร



จากนนั
นําทา่นนังกระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสีดุในโลก จากตงุชงุสูท่รีาบนองปิงใน เวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360
องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตย กรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพนืท ี1.5 เฮคตารเ์หนือระดับน ้าํทะเล 371 เมตร
อสิระใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ หรือ นยิมเรียกวา่พระใหญ่ลันเตา (ในกรณีทกีระเชา้นองปิงมกีารปิดปรบัปรุง
จะเปลยีนเป็นนงัรถโดยสารของทางนองปิงขนึแทน)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
อสิระทกุทา่นท ีCity Gate Outlet แหลง่รวมเสอืผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะลนัเตา
หา่งจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพยีง 10 นาที
ตังอยู่บรเิวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงมเีสอืผา้แบรนดช์นันํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทังเครืองประดับ เสอืผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแตง่บา้น
สนิคา้ลดพเิศษ รวมทังบรเิวณ ชนั 1 ยังเป็น Fast Food ชอืดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอนืๆอกีมากมาย ชนัใตด้นิยังม ีSupermarket
มรีายการใหเ้ลอืกซอืเลอืกหาไม่วา่จะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets
Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทังอาหารไทยรสเลศิ
ชนับนสดุของหา้งยังมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หนั้งจบินังพักใหห้ายเหนือย 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok

21.25 น.
เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน เทยีวบนิท ีRJ 183

23.25 น.
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่แรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ ่วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลลา่หฮ์่องกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่)
การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบัวหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี
***ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท  ี- 90
นาทซีงึไมม่กีารบงัคบัใหท้า่นซอืซอืหรอืไมข่นึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดใดทงัสนิหากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
*** รายการทัวรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลบัสบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม
ในกรณีไมล่งรา้นรฐับาลตอ้งจา่ยเพมิทา่นละ 3,000 บาท

เงอืนไขการเดนิทาง

• กรุป๊ 9 ท่าน ขนึไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัร ์

• กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง **

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว(Single)และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรตั
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

เงอืนไขการสํารองทนัีง

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง
7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณ ี
4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ



ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด
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